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Stanovisko 
komise pro hodnocení dopad ů regulace 

 
k návrhu  

zákona o sm ěnárenské činnosti 
a návrhu zákona, kterým se m ění některé zákony v souvislosti s p řijetím 

zákona o sm ěnárenské činnosti 
 
 
 

I.  Úvod : 
 

Předložená RIA je vypracována k návrhu zákona o směnárenské činnosti, který je 
předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012 schváleným 
usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 941. Relevantním právním předpisem 
v oblasti upravené předloženým návrhem zákona je za stávající právní úpravy zákon 
č. 219/1995 Sb., devizový zákon. 
 
Navrhovaný zákon o směnárenské činnosti zahrnuje ucelenou právní úpravu 
poskytování směnárenských služeb, a to jak veřejnoprávních podmínek pro 
provozování této činnosti, tak i některých soukromoprávních vztahů, které při ní 
vznikají.  
 
Návrh zákona byl průběžně konzultován s Českou národní bankou v souladu 
s dohodou o spolupráci při přípravě návrhů vnitrostátních právních předpisů 
týkajících se finančního trhu a dalších předpisů, které se dotýkají působnosti stran 
dohody.  
 
Předkladatel dále vychází z principu, že některá pravidla je z důvodu jejich technické 
povahy či rozsahu vhodnější upravit spíše v prováděcím právním předpise, a to 
formou vyhlášky České národní banky (obdobné řešení existuje i v jiných sektorech 
finančního trhu). Návrh zákona obsahuje zmocnění pro vydání vyhlášky České 
národní banky v těchto oblastech: 

� podoba žádosti a oznámení podle zákona, 
� informační povinnosti provozovatele směnárenské činnosti. 

 
 
 



II.  Připomínky a návrhy zm ěn:  
 

Součástí návrhu zákona je závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle 
obecných zásad RIA.  
 
Předložená RIA je zpracována v požadované struktuře – definuje jasně problém, 
popisuje existující právní stav v dané oblasti, identifikuje dotčené subjekty a popisuje 
cílový stav z věcného i legislativně technického hlediska. Uvádí variantním způsobem 
možnosti řešení, jejich výhody a nevýhody, hodnotí rizika nečinnosti v kontextu již 
nevyhovujícího devizového zákona a porovnáním variant dochází k preferovanému 
řešení.  
 
Konzultace přispěly k zapracování některých připomínek a podnětů do 
předkládaného návrhu zákona. V průběhu připomínkového řízení byla vznesena celá 
řada připomínek, které byly akceptovány, případně vysvětleny. 
 
RIA popisuje kvalitativní hodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant (plusovými 
a minusovými znaménky). Dopady jsou uváděny ve vztahu k současné regulaci, 
tj. nulové variantě. RIA kvantifikuje náklady na informační povinnost spojenou 
s nutností podpisu zákazníka na tisk dokladu o provedené směně. Zvolený přístup 
ohodnocení nákladů a přínosů variant lze v tomto případě považovat za dostatečný.  
 
 
III.  Závěr:   
 
Komise RIA  při projednání s předkladatelem uplatnila pouze připomínku ke 
kvantitativnímu vymezení směnárenské činnosti tak, aby byla komplexnější 
představa o předmětu regulace, tj. o počtu a charakteristice směnáren, 
a doporu čuje po výše uvedeném dopracování Záv ěrečnou zprávu z hodnocení 
dopad ů regulace schválit . 
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